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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

٢٠٠٩دسمبر   ماللی موسی نظام                                                                                                          ١٠
 

 حقوق بشر در افغانستان، نوشته ای بر يخ
  سال اعالميۀ جهانی حقوق بشرشصت و يکومينبمناسبت 

 
شر در حالی سپری ميگردد آه بعد از سپری شدن هشت سال وعدۀ صلح و باز سال ديگری از اعالميۀ جهانی حقوق ب

سازی، رويای دلفريب آمترين حقوق ارزشمند انسانی نه تنها جامۀ عمل نپوشيده است، بلكه خاصتًا با پامال  گستردۀ 
حقوق زن و طفل مظلوم افغان، اوضاع به وخامت 

 .آامل گرائيده است
عنی دردهم دسمبر دو سال قبل در چنين روزی، ي

   سالگردهمينمناسبت  اين قلم به ٢٠٠٧سال 
  مونی تـــحت عـنـــوانـــمند مضــــ ارزش اعالمــيۀ

به نشر سپردم و دران از » روز حقوق بشر « 
مضالمی آه در راه نقض و عدم مراعات حقوق 

افغانستان با موجوديت حقۀ انسانی در سر تاسر 
نگ ساالران و جنايتكاران جنگی، ج زورمندان،

 و پامال عدالت انتقالی ازجانب مسامحهخره باال
با سپری شدن . اوليای امور، ياد آوری و بيان نمودم

 آه شايد اوضاع مردم مظلوم افغانستان در زمينۀ مراعات حقوق آنان،  بازخواست د و توقع زياد ميرفتدوسال ديگر، امي
عدالت انتقالی در جامعۀ افغانی، دولت آقای آرزی حتی المقدور در و مجازات مجرمين و باالخره با بميان آوردن يك 

 برای يك تحول بنيادی در  راپيش گرفتن يك راه و روش انسانی ازطريق حمايۀ اکثريت مردم مظلوم افغانستان، آغازی
 .پيش گيرد

 آه اوضاع مملكت درين دو باری قسمتی از مضمون دو سال قبل را پيشكش خوانندگان ارجمند مينمايم تا مشاهده نمايند
سال اخير بر عکس، قوس نزولی اسفباری را در مراعات و تامين پرنسيپ های حقوق بشر آه افغانستان با امضای آن تا 

  . امروز جزء مما لكی به شمار ميرود آه بايد با تعهدات و پيروی از مواد ارزشمند آن مكلف و موظف باشد
 
 ميالدی از جملۀ اولين ممالكی بشمار ١٩۴٨افغانستان از سال . نيا افزوده گرديديکسال ديگر به عمرحقوق بشر درد(

ميرود آه با شموليت درموسسۀ ملل متحد بحيث بزرگترين تشكيل حقوقی دنيا، از اعالميۀ حقوق بشر استقبال نموده و 
 .آنرا پذيرا گشت

ق بشرايراد نمود، از نقض حقوق انسانی در در بيانيه ايكه آقای آرزی رئيس جمهوردرسالگرۀ استقبال از روز حقو
گرچه . مملكت به صورت وسيع و خاصتَا از جانب قدرتمندان آه در حكومت و پارلمان پراگنده ميباشند ياد آور گرديد

م و لبعد از اضافه تر از شش سال موجوديت قوای صلح و بازسازی در مملكت، عجز رئيس دولت در زمينۀ امحای ظ
 را بار می آورد، ولی اقَال اين اقرار تلخ زمينه  زيادیموجبات نوميدی وعدم اعتماد ،حقوقی مردم مانقض پرنسيپ های 

را برای تالش های پيگيردرراه  تا مين عدالت اجتماعی و دست اندر آار شدن جدی در راه تعقيب ناقضين حقوق بشر، 
 .در آينده فراهم نمايد» شايد « 

 و گروهای ناقض حقوق بشر را تحت فشار قرار ميدهد تا از زياده روی های آنان تا حكومت آرزی وقتَا فوقتَا افراد
آه از بقايای » اخوانی ـ آمونيست « يعنی اتحاد » جبهۀ ملی « حدی جلو گيری نمود باشد، مخصوصَا بعد از تشکيل 

ز موجوديت آنان و  شكل گرفته است، رئيس حكومت را وادار به اين نمود آه ا١٩٩۶ـ١٩٧٨رژيم های سال های 
 در افغانستان وارد ميسازند با رولی آه در بر انداختن فساد اداری  وعدم مراعات قانونخطراتی آه در نقض حقوق بشر

  .)اقرار نمايد و آار شكنی دارند،
 

افغانی امسال در چنين روزی تعداد زيادی از مردم آابل آه بيشترين آنان را زنان، اين مظلومين بينوای جامعۀ ويران 
تشكيل ميدهد، دست به مظاهراتی زده و از دولت آقای آرزی خواستار محاآمۀ جنايتكاران جنگی، ناقضان حقوق بشر و 

مظاهره چيان به مقابل عمارت موسسۀ ملل متحد اجتماع نموده . تامين عدالت اجتماعی را در سر تاسر افغانستان گرديدند
 ومی عماهرات را تنظيم نموده بودند، اعالم داشتند آه علت اصلی شدت بحرانو انجمنی بنام عدالت خواهان افغان آه مظ



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: ياد ير و لولـ، نيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ت آقای در افغانستان همين عدم بازخواست جنايتكاران و مجرمين جنگی و فرهنگ معافيت از مجازات است که حکوم
 ! نموده است کاملمايتح سال ازان ٨کرزی در عرصۀ 

ملی و بين المللی » محاآم خصوصی« اين گروه آه صد ها نفر با آنان ملحق گرديده بود، در قطعنامه ای خواهان تشكيل 
 .برای بازخواست جنايتكاران گرديدند

درهمين حال گروپ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان هم آه درين راه پيمائی شرآت نموده بودند، از حامد آرزی جدًا 
 .ند تا اينبار در آابينۀ جديد، از ورود مطلق جنايتكاران و مجرمين جنگی جلو گيری به عمل آوردخواهش نمود

مردم افغانستان آه با حضور بيشتر از چهل مملكت پيشرفتۀ جهان، فساد گستردۀ  اداری، چور و چپاول بيدريغ دارائی 
ت و هزاران درد بيدرمان ديگری سر دچار های عامه، فقر و تنگدستی، مرض و بی دوائی و عفريت جنگ و عدم امني

. اند درين زمستان استخوان سوز، بازهم ازبقای  قدرت جنايتكاران،  تداوم جنايات و نقض حقوق انسانی بر خود ميلرزند
گويا در افغانستان جنگ زدۀ ويران اجتماع نموده اند، پرنسيپ » صلح و باز سازی« درحاليكه در همين ممالكی آه برای 

طور نمونه يكی از . با تمام آيفيت و اهميت مری االجراء ميباشدشرمطابق به اعالميۀ ارزشمند آن، حقوق بهای 
 سال عمر داشته و با چوآی ای ارابه دار حرآت ٨۵جنايتكاران آلمان نازی آه در نيويورك بسر ميبرد و بيشتر از 

دست بسته به آن »  عدالت« يويارك به منظور اجرای آلمان از ن» ميونشن« مينمود، به اساس درخواست و اقدام محكمۀ 
 . تا به محکمه سپرده شودشهر تسيم داده شد

   کـــه»ان پوالنسكیــروم« ت متحدۀ امريكا، سی وچند سال قبل يكی از هنرمندان برگزيدۀ سينما موسوم به در همين اياال
 همان زمان از ترس محكمه به اروپا گريخته بود،  و ازهآه متهم به داشتن رابطۀ جنسی با يك دختر سيزده ساله بود

اخيرًا در حاليكه برای تسليمی جائزه ای به  سويس رفته بود، از جانب پليس آن مملكت دستگير و ماهای زيادی را در 
 ی نظر بند قبول محكمۀ سويس را بشرط آزادینامبرده هفتۀ قبل با تضمين و وآيل توانست حكم. حبس سپری نمود

 .بدست آوردخانگی، 
آه سرنوشت مردم مظلوم و جنگ ديدۀ افغانستان با حضور انواع و اقسام » بن« حال می بينيم آه از آوان آنفرانس 

عمال برجستۀ وطن فروشان خلق و پرچم، جنايتكاران جنگی ای تنظيمی، طالبان دهشت افروز و باالخره قدرتمندان 
وتجارت مواد مخدره و چور و چپاول مبتال نموده اند، به بحران و نابسامانی اخيری آه افغانستان را با فساد اداری، توليد 

ای غير قابل باور گره خورده است، نقض حقوق بشر، يعنی نقض حقوق ملت شريف و بی دفاع افغان با موجوديت 
  .، پامال جفای آنان گرديده است در قدرتگروپ های متذآرۀ باال

 افغانستان بازخواست و محاکمۀ متهمين به فساد اداری را با عدم موجوديت اگر فشار جامعۀ جهانی آه از حكومت
 وی باز هم نوشته ای ع است، با امتنا در آابينۀ جديد آقای کرزی نمودهنايتكاران جنگی و اشخاص بد سابقهتكراری ای ج

 .گردد بر روی يخ، ملت افغانستان ديگر هيچ گونه اميدی برای صلح و امنيت نخواهند داشت
 

 
 
  
   
 

  


